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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de regulamento que institui um sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos dá resposta a preocupações básicas relativas à 
proteção dos trabalhadores e da população em geral contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes e do transporte de materiais radioativos por via terrestre na Comunidade.
A Comissão propõe a criação de um sistema de registo único para transportadores de 
materiais radioativos, válido em toda a Comunidade Euratom.

O transporte de materiais radioativos rege-se pelas normas de segurança de base relativas à 
proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes, previstas na Diretiva 96/27/Euratom do Conselho, de 13 de maio 
de 1996, e pelos requisitos previstos na Diretiva 2008/68/CE, de 24 de setembro de 2008, 
relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas. Contudo, na medida em que o 
transporte constitui, muito frequentemente, uma prática de natureza transfronteiras, importa 
contemplar igualmente a regulamentação do transporte de materiais radioativos por via 
terrestre a nível da Comunidade. Por conseguinte, a proposta da Comissão institui um sistema 
comunitário de registo, o que transfere algum controlo sobre a execução para a Comissão 
Europeia. Este sistema substitui os procedimentos nacionais de declaração e autorização para 
transportadores de materiais radioativos por um sistema de registo único para a realização do 
transporte e contribui para simplificar o processo, reduzir a sobrecarga administrativa e 
eliminar obstáculos à entrada de novos intervenientes no mercado. Simultaneamente, a 
proposta de regulamento mantém os elevados níveis de proteção contra a radiação para a 
população e os trabalhadores.

A relatora considera que a proposta da Comissão se reveste de grande importância para a 
simplificação dos procedimentos de registo de transportadores de materiais radioativos, ao 
instituir um sistema comunitário de registo. Saúda o princípio de reconhecimento mútuo 
automático dos certificados, mas considera que este sistema só poderá ser válido se forem 
definidos os critérios comuns para a atribuição dos certificados. Se tal não se verificar, a 
aplicação harmonizada de regras comuns em toda a Comunidade estará seriamente 
comprometida, gerando-se um contexto de dúvidas sobre a eficácia da legislação em causa 
por parte dos Estados-Membros e dos cidadãos. Por conseguinte, a relatora sugere que sejam 
definidos critérios de segurança comuns, mediante os quais uma autoridade competente 
verifica se um transportador que requer o registo está em condições de cumprir os requisitos 
de segurança aplicáveis nos termos das Diretivas 96/29/Euratom e 2008/68/CE, com base nos 
critérios definidos nas Diretivas 96/29/Euratom e 2008/68/CE.

Em segundo lugar, a proposta da Comissão define medidas a tomar em caso de 
incumprimento dos requisitos do presente regulamento por parte de um transportador. A 
relatora segue uma abordagem mais rigorosa comparativamente à proposta da Comissão e 
sugere que, caso um transportador não cumpra os requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro no qual o incumprimento foi apurado suspenda 
imediatamente o transporte de materiais radioativos pelo transportador em causa e aplique 
medidas coercivas no âmbito do quadro jurídico desse Estado-Membro, em função da 
importância do incumprimento em termos de segurança e dos antecedentes do transportador 
em matéria de conformidade. Os restantes Estados-Membros e a Comissão devem ser 
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informados sobre todos os casos de incumprimento. Assim que o transportador tiver tomado 
todas as medidas necessárias, pode retomar as suas atividades na Comunidade.

Em terceiro lugar, o parecer sugere que, em caso de incumprimento das disposições do 
presente regulamento por parte de um transportador, a autoridade competente do 
Estado-Membro em questão deve comunicar esse facto não só ao transportador e às 
autoridades dos outros Estados-Membros nos quais o transportador planeava transportar 
materiais radioativos, mas também a todos os Estados-Membros. A relatora considera que um 
sistema deste género, instituído a nível comunitário, requer uma comunicação transparente 
entre todos os membros da Comunidade.

Além disso, manifesta-se preocupada com o facto de a proposta da Comissão não incluir a 
definição de um procedimento a adotar no caso de ocorrer um erro administrativo durante o 
processo de emissão de um certificado. A emissão de certificados cabe às autoridades 
competentes relevantes e não se pode negligenciar a possibilidade de erro. Por esse motivo, a 
relatora insta os membros a aprofundar a discussão sobre a possibilidade de um procedimento 
desse género.

Por fim, a relatora considera que o regulamento deve indicar uma data exata para os atos de 
execução que estabelecem o sistema eletrónico de registo de transportadores (ESCReg), a fim 
de assegurar uma aplicação oportuna da legislação. Além disso, o parecer sugere que a 
Comissão Europeia apresente ao Parlamento um relatório sobre o funcionamento e o 
desempenho do sistema ESCReg três anos após a entrada em vigor do presente regulamento 
e, posteriormente, de cinco em cinco anos. O relatório deve incluir a avaliação da 
acessibilidade, funcionalidade, estabilidade, segurança e facilidade de utilização, bem como 
da aplicação dos requisitos de garantia de conformidade previstos no artigo 7.º.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento

Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO CONSELHO REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui um sistema comunitário de 
registo dos transportadores de materiais 

que institui um sistema comunitário de 
registo dos transportadores de materiais 
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radioativos radioativos

Alteração 2
Proposta de regulamento

Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente o artigo 31.º, 
segundo parágrafo, e o artigo 32.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 91.º,

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 3
Proposta de regulamento

Citação 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a proposta da Comissão,
elaborada após parecer de um grupo de 
personalidades designadas pelo Comité 
Científico e Técnico,

Tendo em conta a proposta da Comissão 
Europeia,

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
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(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 4
Proposta de regulamento

Citação 4

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu,

Deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário,

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 5
Proposta de regulamento

Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 33.° do Tratado, 
os Estados-Membros devem estabelecer as 
disposições adequadas para assegurar o 
cumprimento das normas de segurança de 
base para a proteção da saúde da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes.

(1) A Diretiva 2008/68/CE, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas, estabelece regras aplicáveis ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas, incluindo os materiais 
radioativos, por estrada, caminhos-de-
ferro ou vias navegáveis interiores;

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
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appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 6
Proposta de regulamento

Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As normas de segurança de base 
relativas à proteção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes são estabelecidas pela Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de 
maio de 1996. Esta diretiva aplica-se a 
todas as práticas que impliquem um risco 
resultante de radiações ionizantes 
emanadas de uma fonte de radiação 
artificial ou natural, incluindo o 
transporte.

(2) Os transportes de materiais radioativos 
devem, à semelhança dos transportes de 
todas as outras mercadorias perigosas, ser 
conduzidos na observância das normas 
internacionais aplicáveis às mercadorias 
perigosas e poluentes, bem como do 
correspondente Acordo Europeu relativo 
ao transporte internacional de 
mercadorias perigosas por estrada (ADR), 
dos Regulamentos relativos ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por caminho-de-ferro (RID) e do Acordo 
europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por via navegável interior (ADN), como 
definido na Diretiva 2008/68/CE, relativa 
ao transporte terrestre de mercadorias 
perigosas;

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Alteração 7
Proposta de regulamento

Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Sendo o transporte a única prática de 
natureza frequentemente transfronteiriça, 
os transportadores de materiais radioativos 
podem ser obrigados a cumprir requisitos 
associados aos sistemas de declaração e 
autorização em vários Estados-Membros. 
O presente regulamento substitui os 
sistemas de declaração e autorização nos 
Estados-Membros por um sistema de 
registo único, válido em toda a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (a «Comunidade»).

(4) Sendo o transporte a única prática de 
natureza frequentemente transfronteiriça, 
os transportadores de materiais radioativos 
podem ser obrigados a cumprir requisitos 
associados aos sistemas de declaração e 
autorização em vários Estados-Membros. 
O presente regulamento substitui os 
sistemas de declaração e autorização nos 
Estados-Membros por um sistema de 
registo único.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário assegurar uma 
execução eficiente e harmonizada do 
presente regulamento através da definição 
de critérios comuns, que os Estados-
Membros devem aplicar aquando da 
emissão de certificados de registo de 
transportadores, da troca de informações 
viável e obrigatória com outros Estados-
Membros, a fim de assegurar o controlo 
dos transportadores e da sua 
conformidade, bem como de reações 
eficientes perante situações de 
emergência.

Alteração 9
Proposta de regulamento

Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução,

Suprimido

Alteração 10
Proposta de regulamento

Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Reconhecendo o grande objetivo de 
reduzir o ónus regulamentar que impende 
sobre o setor, o impacto económico do 
presente regulamento nas inúmeras 
pequenas empresas que transportam 
materiais radioativos no território de um 
único Estado deve continuar a ser 
acompanhado pela Comissão.

Justificação

Esta medida é importante, porquanto a Comissão declarou ser muito difícil calcular os 
efeitos específicos nas PME, atendendo aos dados disponíveis e que o período de consulta 
online dos interessados havia sido muito reduzido (de 10 de dezembro de 2007 a 28 de 
janeiro de 2008, incluído período de Natal).

Alteração 11
Proposta de regulamento

Artigo 1 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança de base para a proteção da 
saúde da população e dos trabalhadores 
contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes, definidas na 
Diretiva 96/29/Euratom.

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2008/68/CE, 
relativa ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas.

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 12
Proposta de regulamento

Artigo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O presente regulamento assegura e 
mantém normas de segurança adequadas 
para proteger o público e o ambiente 
durante o transporte de materiais 
radioativos.

Alteração 13
Proposta de regulamento

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) «Mercadorias perigosas - materiais 
radioativos de alto risco»: materiais 
radioativos que possam ser utilizados 
abusivamente para fins terroristas e, em 
resultado dessa utilização, ter 
consequências graves, nomeadamente 
perda maciça de vidas humanas ou 
destruição maciça, tal como definido no 
apêndice A.9. da série Nuclear Security 
Series No. 9 «Security in the Transport of 
Radioactive Material» da AIEA, Viena, 
2008;

(e) «Mercadorias perigosas - materiais 
radioativos de alto risco»: materiais 
radioativos que possam ser libertados 
acidentalmente ou utilizados abusivamente 
ou para fins terroristas e, em resultado 
dessa utilização, ter consequências graves, 
nomeadamente perda maciça de vidas 
humanas ou destruição maciça, tal como 
definido no apêndice A.9. da série Nuclear 
Security Series No. 9 «Security in the 
Transport of Radioactive Material» da 
AIEA, Viena, 2008;

Alteração 14
Proposta de regulamento

Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar ou proibir o transporte de 
materiais radioativos no seu território, por 
razões distintas da segurança, 
nomeadamente razões de segurança 
nacional ou proteção do ambiente.

Justificação

As disposições atualmente em vigor e estabelecidas na Diretiva 2008/68/CE, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias perigosas; não serão afetadas.

Alteração 15
Proposta de regulamento

Artigo 3 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os transportes de materiais 
radioativos serão conduzidos na 
observância das regras e normas 
internacionais estabelecidas pela UNECE 
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para as mercadorias perigosas e 
poluentes, bem como do correspondente 
Acordo Europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por estrada (ADR), dos Regulamentos 
relativos ao transporte internacional de 
mercadorias perigosas por caminho-de-
ferro (RID) e do Acordo europeu relativo 
ao transporte internacional de 
mercadorias perigosas por via navegável 
interior (ADN), como definido na Diretiva 
2008/68/CE, relativa ao transporte 
terrestre de mercadorias perigosas;

Alteração 16
Proposta de regulamento

Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Normas comuns de segurança

A Comissão, por meio de atos delegados 
em conformidade com o artigo 10.º, 
estabelece um conjunto comum de 
normas de segurança que os 
transportadores de materiais radioativos 
são obrigados a observar. Estas normas 
incluem, designadamente, requisitos em 
matéria de emergência radiológica e 
medidas de informação e formação. 

Alteração 17
Proposta de regulamento

Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a supervisão e o controlo do 
transporte de materiais radioativos, é 
estabelecido e mantido pela Comissão um 
sistema eletrónico de registo de 
transportadores (Electronic System for 

1. Para a supervisão e controlo do 
transporte de materiais radioativos, a 
Comissão, por meio de atos delegados em 
conformidade com o artigo 10.º, 
estabelece e mantém um sistema 



AD\937895PT.doc 13/29 PE506.022v02-00

PT

Carrier Registration, ESCReg). A 
Comissão define as informações a incluir 
no sistema, as especificações técnicas e os 
requisitos do ESCReg.

eletrónico de registo de transportadores 
(ESCReg) e define as informações a incluir 
no sistema, as especificações técnicas e os 
requisitos do ESCReg.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1-A (novo) e n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O ESCReg permite aos 
transportadores requererem o registo 
através de uma interface internet central. 
Ao estabelecer o ESCReg, a Comissão 
assegura previamente a funcionalidade e 
o acesso ao sistema de registo dos 
transportadores via internet.
2-A. Os trabalhos com vista ao 
estabelecimento do ESCReg por parte da 
Comissão têm início imediatamente após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.
A Comissão dispõe de um período 
transitório de dois anos a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento para demonstrar ao 
Conselho que o ESCReg foi estabelecido e 
está plenamente operacional. A Comissão 
deve informar o Parlamento Europeu 
logo que o ESCReg tenha sido  
estabelecido e esteja plenamente 
operacional.

Alteração 19
Proposta de regulamento

Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão não é responsável pelo 
conteúdo nem pela exatidão das 
informações comunicadas através do

3. A Comissão não é responsável pelo 
conteúdo das informações comunicadas 
através do ESCReg e estas informações 
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ESCReg. devem ser exatas, tempestivas e 
transparentes.

Alteração 20
Proposta de regulamento

Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de oito semanas a contar da 
emissão do aviso de receção, a autoridade 
competente emite um certificado de registo 
de transportador se considerar que as 
informações fornecidas estão completas e 
em conformidade com o presente 
regulamento, com a Diretiva 
96/29/Euratom e com a Diretiva 
2008/68/CE.

4. No prazo de quatro semanas a contar da 
emissão do aviso de receção, que pode ser 
alargado, caso se considere apropriado 
dispor de mais tempo para salvaguardar a 
segurança pública, a autoridade 
competente emite um certificado de registo 
de transportador se considerar que as 
informações fornecidas estão completas e 
em conformidade com o presente 
regulamento, com a Diretiva 
96/29/Euratom e com a Diretiva 
2008/68/CE.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos de verificação do 
cumprimento do presente regulamento 
por parte do requerente, a autoridade 
competente deve utilizar os critérios de 
segurança comuns elencados no anexo I-
A (novo). Com base na viabilidade e por 
forma a melhorar a execução uniforme 
do presente regulamento e a proteção 
contra as radiações, o anexo em causa 
deve ser revisto com regularidade, em 
conformidade com os procedimentos 
referidos no artigo 10.º.

Justificação

A fim de assegurar uma execução eficaz e uniforme dos requisitos de segurança aplicáveis 
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aos transportadores de materiais radioativos, as autoridades competentes devem verificar se 
o transportador que requer o registo consegue, de facto, cumprir os requisitos, em termos de 
formação, pessoal, recursos, etc., nomeadamente no caso de acidentes com o transporte. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida automaticamente, 
através do ESCReg, uma cópia do 
certificado de registo de transportador a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que o transportador 
tenciona exercer atividade.

Deve ser fornecida automaticamente, 
através do ESCReg, uma cópia do 
certificado de registo de transportador a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Alteração 23
Proposta de regulamento

Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Se a autoridade competente recusar a
emissão de um certificado de registo de 
transportador pelo facto de o pedido não 
estar completo ou conforme com os 
requisitos aplicáveis, deve responder por 
escrito ao requerente no prazo de oito
semanas a contar da emissão do aviso de 
receção. Antes dessa recusa, a autoridade 
competente deve exigir que o requerente 
corrija ou complete o pedido no prazo de 
três semanas a contar da receção do 
mesmo. A autoridade competente deve 
apresentar uma declaração fundamentando 
as razões da recusa.

Se a autoridade competente recusar a 
emissão de um certificado de registo de 
transportador pelo facto de o pedido não 
estar completo ou conforme com os 
requisitos aplicáveis, deve responder por 
escrito ao requerente no prazo de quatro
semanas a contar da emissão do aviso de 
receção. Antes dessa recusa, a autoridade 
competente deve exigir que o requerente 
corrija ou complete o pedido no prazo de 
três semanas a contar da receção do 
mesmo. A autoridade competente deve 
apresentar uma declaração fundamentando 
as razões da recusa.

Alteração 24
Proposta de regulamento

Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Quando um transportador necessite de 
uma licença urgente e essa urgência 
possa ser justificada em razão da redução 
dos riscos para os doentes, 
designadamente a entrega de materiais 
radioativos utilizados nos hospitais para 
efeitos de diagnóstico e tratamento, ou de 
saneamento radioativo na sequência de 
um acidente ou de um atentado terrorista, 
uma licença oficial pode ser emitida e 
aprovada, tão rapidamente quanto 
possível em função da gravidade do 
acidente.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma cópia da recusa e da declaração que a 
fundamenta deve ser fornecida 
automaticamente, através do ESCReg, a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que o transportador 
tenciona exercer atividade.

Uma cópia da recusa e da declaração que a 
fundamenta deve ser fornecida 
automaticamente, através do ESCReg, a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. 

Alteração 26
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º –1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. As autoridades competentes em 
matéria de proteção contra as radiações 
efetuam controlos inopinados pelo menos 
uma vez por ano a cada detentor de um 
certificado de registo. Periodicamente, as 
autoridades competentes certificam-se do 
controlo dos comboios após a sua 
chegada ao destino final, a fim de impedir 
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que os veículos, as carruagens ou os 
navios contaminados possam ser 
reutilizados sem terem sido 
descontaminados.

Alteração 27
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 
quadro jurídico desse Estado-Membro, 
como notificações por escrito, medidas de 
formação e educação, suspensão, 
revogação ou alteração do registo ou ainda 
ação penal, em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade.

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 
quadro jurídico desse Estado-Membro, 
primeiramente através da suspensão do 
transporte de materiais radioativos pelo 
transportador em causa, e seguidamente, 
se considerado apropriado, através de
notificações por escrito, medidas de 
formação e educação, revogação ou 
alteração do registo ou ainda ação penal, 
em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade.

A autoridade competente do Estado-
Membro em que o transportador está 
registado procederá à revisão do registo 
do transportador em causa.
Os restantes Estados-Membros e a 
Comissão devem ser informados sobre 
todos os casos de incumprimento.
Os casos de incumprimento são 
comunicados ao ESCReg e 
disponibilizados publicamente na 
Internet.
A fim de prevenir a fraude, serão 
estabelecidas sanções dissuasivas por 
incumprimento.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso existam provas de que uma 
autoridade competente emitiu um 
certificado para o transporte de materiais 
radioativos não obstante o pedido estar 
incompleto ou ser insuficiente, a 
Comissão deve definir medidas 
suplementares.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do Estado-
Membro em que foi apurado o 
incumprimento deve comunicar ao 
transportador, bem como às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
o transportador planeava transportar 
materiais radioativos, as informações 
sobre as medidas coercivas aplicadas e 
uma declaração dos motivos para a 
aplicação dessas medidas. Se o 
transportador não cumprir as medidas 
coercivas aplicadas nos termos do n.º 1, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que o transportador tem a sua sede 
social ou, se o requerente estiver 
estabelecido num país terceiro, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que o transportador tencionava entrar 
pela primeira vez no território da 
Comunidade deve revogar o registo.

2. A autoridade competente do Estado-
Membro em que foi apurado o 
incumprimento deve comunicar ao 
transportador, bem como às autoridades 
competentes de todos os Estados-Membros 
e à Comissão, as informações sobre as 
medidas coercivas aplicadas e uma 
declaração dos motivos para a aplicação 
dessas medidas. Se o transportador não 
cumprir as medidas coercivas aplicadas nos 
termos do n.º 1, a autoridade competente 
do Estado-Membro em que o transportador 
tem a sua sede social ou, se o requerente 
estiver estabelecido num país terceiro, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que o transportador tencionava entrar 
pela primeira vez no território da 
Comunidade deve revogar o registo.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente deve 
comunicar ao transportador, bem como às 
autoridades competentes dos outros 
Estados em causa, a revogação, juntamente 
com uma declaração fundamentando as 
suas razões.

3. A autoridade competente deve 
comunicar ao transportador, bem como a 
todas as autoridades competentes dos 
outros Estados e à Comissão, a revogação, 
juntamente com uma declaração 
fundamentando as suas razões.

Alteração 31
Proposta de regulamento

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve comunicar essas 
informações, e quaisquer alterações às 
mesmas, a todas as autoridades 
competentes na Comunidade através do 
ESCReg.

A Comissão deve comunicar essas 
informações, e quaisquer alterações às 
mesmas, a todas as autoridades 
competentes na Comunidade através do 
ESCReg. e disponibilizá-las publicamente 
na Internet.

Justificação

Pode ser de interesse para o público dispor de informação sobre a autoridade competente e o 
ponto de contacto nacional, pelo que essa informação deve estar publicamente disponível.

Alteração 32
Proposta de regulamento

Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações sobre as regras 
nacionais em matéria de proteção contra as 
radiações aplicáveis ao transporte de 
materiais radioativos devem ser facilmente 
acessíveis às transportadoras através dos 
pontos de contacto.

2. As informações sobre as regras 
nacionais em matéria de proteção contra as 
radiações aplicáveis ao transporte de 
materiais radioativos devem ser facilmente 
acessíveis através dos pontos de contacto.
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Justificação

Pode ser de interesse para o público saber quais as regras aplicáveis, pelo que essa 
informação deve estar publicamente disponível.

Alteração 33
Proposta de regulamento

Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido das transportadoras, o ponto de 
contacto e a autoridade competente do 
respetivo Estado-Membro devem fornecer 
informações completas sobre os requisitos 
para o transporte de materiais radioativos 
no território desse Estado-Membro.

A pedido das transportadoras ou de outras 
partes interessadas, o ponto de contacto e 
a autoridade competente do respetivo 
Estado-Membro devem fornecer 
informações completas sobre os requisitos 
para o transporte de materiais radioativos 
no território desse Estado-Membro.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes dos Estados-
Membros devem cooperar com vista a 
harmonizar os seus requisitos para a 
emissão de registos e a garantir a aplicação 
e execução harmonizadas do presente 
regulamento.

As autoridades competentes dos Estados-
Membros devem cooperar, com base nos 
critérios de segurança comuns definidos 
no anexo I-A, com vista a harmonizar os 
seus requisitos para a emissão de registos e 
a garantir a aplicação e execução 
harmonizadas do presente regulamento. As 
autoridades competentes devem 
comunicar sem demora aos demais 
Estados-Membros quaisquer violações do 
presente regulamento.

Justificação

A fim de assegurar uma execução eficaz e uniforme dos requisitos de segurança aplicáveis 
aos transportadores de materiais radioativos, as autoridades competentes devem verificar se 
o transportador que requer o registo consegue, de facto, cumprir os requisitos, em termos de 
formação, pessoal, recursos, etc., nomeadamente no caso de acidentes com o transporte. 
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Alteração 35
Proposta de regulamento

Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Aplicação Exercício da delegação

Alteração 36
Proposta de regulamento

Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem o sistema eletrónico de registo 
de transportadores (ESCReg) descrito no 
artigo 4.º.

1. O poder para adotar os atos delegados 
referidos na presente diretiva é conferido à 
Comissão sob reserva das condições 
estabelecidas no presente artigo.

Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 11.º.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…).
3. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento um relatório sobre o 
funcionamento e o desempenho do 
sistema ESCReg três anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos. O 
relatório deve incluir a avaliação da 
acessibilidade, funcionalidade, 
estabilidade, segurança e facilidade de 
utilização, bem como da aplicação dos 
requisitos de garantia de conformidade 
previstos no artigo 7.º.
4. A delegação de poderes prevista no 
artigo 4.o pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação de poderes nela 
especificada. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou em data 
posterior especificada na mesma, A 
decisão de revogação não afeta os atos 
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delegados já em vigor.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não
formulam objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser mantido informado com regularidade sobre a utilização do 
ESCReg. O primeiro relatório deve ser realizado um ano após o fim do período transitório de 
dois anos, portanto, três anos após a entrada em vigor do regulamento.

Alteração 37
Proposta de regulamento

Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Comité Consultivo
A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.
Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 
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182/2011.
O comité aconselha e assiste a Comissão 
na realização das suas tarefas previstas 
no presente regulamento.
O comité é composto por peritos 
designados pelos Estados-Membros e 
peritos designados pela Comissão e é 
presidido por um representante da 
Comissão.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Artigo 12.º

Entrada em vigor Entrada em vigor e aplicação
O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

1. O presente regulamento entra em vigor 
no vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. Os artigos 5.º, 6.º e 7.º são aplicáveis a 
partir de [2 anos após a entrada em 
vigor].

Justificação

Os transportadores podem e devem efetuar o registo exclusivamente através do ESCReg e em 
conformidade com o presente regulamento, logo que o sistema de registo esteja plenamente 
operacional.  

Alteração 39
Proposta de regulamento

Anexo 1 – n.° 1 – quadro – parte B – pontos 1-4

Texto da Comissão Alteração

1. Nome, cargo, endereço completo, 
número de telefone e endereço de correio 
eletrónico do representante da organização 
do transportador (pessoa com poderes para 

1. Nome, cargo, endereço completo, 
número de telefone móvel e fixo e
endereço de correio eletrónico do 
representante da organização do 
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vincular a organização de transportadores): transportador (pessoa com poderes para 
vincular a organização de transportadores):

2. Nome, cargo, endereço completo, 
número de telefone e endereço de correio 
eletrónico da pessoa de contacto com as 
autoridades sobre questões 
técnico/administrativas (responsável por 
verificar se as atividades desenvolvidas 
pela empresa transportadora cumprem os 
regulamentos):

2. Nome, cargo, endereço completo, 
número de telefone móvel e fixo e 
endereço de correio eletrónico da pessoa de 
contacto com as autoridades sobre questões 
técnico/administrativas (responsável por 
verificar se as atividades desenvolvidas 
pela empresa transportadora cumprem os 
regulamentos):

3. Nome, cargo e endereço completo do 
conselheiro de segurança (apenas para os 
modos de transporte interior e se diferente 
de 1 ou 2):

3. Nome, cargo e endereço completo, 
número de telefone móvel e fixo e 
endereço de correio eletrónico do 
conselheiro de segurança (apenas para os 
modos de transporte interior e se diferente 
de 1 ou 2):

4. Nome, cargo e endereço completo do 
responsável pela execução do programa de 
proteção contra as radiações, se diferente 
de 1 ou 2 ou 3: 

4. Nome, cargo, endereço completo, 
número de telefone móvel e fixo e 
endereço de correio eletrónico do 
conselheiro de segurança (apenas para os 
modos de transporte interior e se diferente 
de 1 ou 2):

Alteração 40
Proposta de regulamento

Anexo – n.° 4 – ponto 7 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o transportador necessite de aditar 
novos pormenores ou esclarecimentos ao 
seu pedido, deve mencioná-los a seguir: 

Alteração 41
Proposta de regulamento

Anexo 1 – n.° 4 – ponto 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Eu, o transportador, certifico pela 
presente observar as Normas Comuns de 
Segurança estabelecidas pela Comissão 
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no artigo 3.º-A do presente regulamento.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
CRITÉRIOS DE SEGURANÇA 
COMUNS 
1. Informação, orientação e formação:
a. Formação geral (certificação nos 
termos do ADR e proteção contra as 
radiações nos termos da 
Diretiva 96/26/Euratom)
b. Formação específica
c. Formação sobre segurança (resposta 
em caso de emergência nos termos da 
Diretiva 96/29/Euratom)
O transportador irá ministrar aos 
trabalhadores expostos a formação 
pertinente em matéria de proteção contra 
a radiação (Diretiva 2000/18/CE) e de 
situações de emergência.
É exigido ao transportador que mantenha 
registos da formação ministrada ao seu 
pessoal. 
É exigido à autoridade competente que 
disponibilize informação e orientação 
sobre a segurança do transporte de 
materiais radioativos. Especificamente, a 
autoridade competente deve disponibilizar 
ao público e aos utilizadores informação 
adequada relativamente à abordagem em 
matéria de segurança e regulamentação, 
procedimentos administrativos e tomadas 
de decisão da autoridade. 
2. Emergências radiológicas:
1. A linguagem utilizada na preparação 
de documentos sobre emergências deve 
ser adequada, por forma a assegurar uma 
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compreensão correta e inequívoca por 
parte dos utilizadores: expedidores, 
transportadores, fornecedores e/ou 
fabricantes de pacotes, entidades 
reguladoras.
2. O transportador deve demonstrar 
possuir recursos adequados e fontes de 
apoio para responder a acidentes com o 
transporte. O transportador terá de agir 
na qualidade de coordenador, a fim de 
informar ou obter conselhos junto da 
autoridade competente implicada na 
resposta a uma emergência. É exigido ao 
transportador que designe uma pessoa de 
contacto no caso de se verificar uma 
situação de acidente.
3. O objetivo da resposta em caso de 
emergência consiste na minimização do 
risco associado a incidentes com o 
transporte, mediante uma resposta rápida 
e adequada. Por resposta adequada, 
entende-se uma resposta que atenue, 
tanto quanto possível, os danos potenciais 
ou reais para pessoas, bens e ambiente. 
Essa resposta contempla, no mínimo: a 
dosimetria individual, conforme 
recomendado por um perito em proteção 
contra a radiação; a prestação de 
cuidados médicos e radiológicos 
adequados para qualquer pessoa ferida ou 
contaminada; a eliminação adequada do 
material radioativo e a limpeza de 
qualquer material radioativo disperso em 
resultado do acidente; e a 
descontaminação do local do acidente, 
por forma a repor, tanto quanto possível, 
o seu estado de funcionamento normal. 
Em determinados casos, algumas ações 
podem requerer um prazo mais alargado; 
nestas situações, a resposta inicial deve 
garantir, no mínimo, cuidados médicos 
adequados a qualquer pessoa ferida, bem 
como a atenuação de quaisquer danos 
materiais ou ambientais.
4. A autoridade competente deve 
assegurar um exame regular de todas as 
medidas de resposta em caso de 
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emergência, designadamente as que 
vierem a ser tomadas pela autoridade 
competente, pela organização envolvida 
no transporte de material radioativo e por 
todos os intervenientes relevantes.
5. Todos os transportadores devem 
assegurar que é disponibilizada 
informação à população sobre as medidas 
de proteção sanitárias, nomeadamente:
a. Noções básicas sobre radioatividade e 
os seus efeitos para a saúde humana e 
para o ambiente;
b. Possíveis casos de emergência 
radiológica e suas possíveis 
consequências para a população e para o 
ambiente;
c. Informações adequadas relativas ao 
comportamento que a população deve 
adotar em caso de emergência 
radiológica;
d. A autoridade local adequada 
responsável pela aplicação das medidas de 
emergência.
As informações supramencionadas devem 
ser atualizadas periodicamente.
3. Conselheiro de segurança 
a. O transportador deve nomear um 
conselheiro de segurança;
b. O conselheiro de segurança deve 
possuir conhecimentos e experiência em 
matéria de proteção contra as radiações.
4. A avaliação das doses, o 
acompanhamento individual e o controlo 
dos locais de trabalho devem ser 
realizados em conformidade com os 
requisitos previstos na 
Diretiva 96/29/Euratom.
5. O programa de proteção contra as 
radiações (abordagem gradual), que 
incluirá, no mínimo, o seguinte:
a. Âmbito de aplicação do programa;
b. Cultura de segurança;
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c. Medidas práticas para assegurar os 
objetivos de proteção contra as radiações;
d. Funções e responsabilidades na 
organização;
e. Avaliação das doses;
f. Limites das doses, restrições e 
otimização;
g. Testes de contaminação na superfície;
h. Segregação e outras medidas de 
proteção;
i. Disposições em matéria de resposta em 
caso de emergência;
j. Formação;
k. Sistemas de gestão para o transporte 
seguro de material radioativo.
6. Auditoria da qualidade e da 
conformidade, nos termos das orientações 
determinadas pela Comissão.
7. Requisitos adicionais:
a. Uma pessoa envolvida no transporte de 
produtos perigosos deve tomar todas as 
medidas razoáveis destinadas a assegurar 
a proteção física das mercadorias e a 
impedir o acesso não autorizado a essas 
mercadorias.
No caso do transporte por via rodoviária, 
ferroviária ou por vias navegáveis 
interiores, as mercadorias são 
descarregadas do veículo, vagão ou navio, 
logo que seja razoavelmente exequível, 
após a chegada ao local de entrega. 

Justificação

A fim de assegurar uma execução eficaz e uniforme dos requisitos de segurança aplicáveis 
aos transportadores de materiais radioativos, as autoridades competentes devem verificar se 
o transportador que requer o registo consegue, de facto, cumprir os requisitos, em termos de 
formação, pessoal, recursos, etc., nomeadamente no caso de acidentes com o transporte. 
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